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Moji milí spoluobčania!

Dovoľte mi drahí spoluobčania, 

aby som Vám všetkým zapriala 

veľa zdravia, pokojné a radostné 

prežitie vianočných sviatkov. Pre-

žite ich v kruhu svojich najbližších 

a najdrahších, v pohode, vo vzá-

jomnom prepojení láskou a po-

rozumením. 

Ďakujem Vám za spoluprácu v 

roku 2014, za prejavenú dôveru, 

za pochopenie a pomoc, ktorú ste 

dali a dávate mne osobne, ako aj 

samospráve nášho mesta pri rieše-

ní spoločných úloh v prospech roz-

voja nášho krásneho mesta. 

Do nového roku 2015, by som 

Vám, moji drahí spoluobčania, 

chcela zaželať pevné zdravie, lás-

ku vo Vašich rodinách a v osob-

nom žití, šťastie, radosť, pokoj, to-

lerantnosť, nádej, vytrvalosť, veľa 

pracovných a osobných úspechov, 

aby sa nám všetkým darilo v rodi-

nách, ale aj spoločne v meste Ban-

ská Štiavnica. Želám nám  splne-

nie všetkých našich spoločných 

prianí, aby naše srdcia spoločne 

bili pre naše krásne mesto a pre 

jeho ďalší rozkvet. Nech rokom 

2015 nás sprevádza radosť z ma-

lých i veľkých vecí v živote a v prá-

ci. Nech v našom meste prevláda 

ľudskosť, tolerancia a ochota po-

môcť jeden druhému. To sú hod-

noty, ktoré dokážu robiť náš život 

krajším. 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta 

Krásne Vianoce a 
úspešný nový rok 2015

Špeciálne:

Sobota 20.12. o 18:30 hod.Sobota 20.12. o 18:30 hod.

FrANkeNsTieNFrANkeNsTieN

NATioNAl TheATre NATioNAl TheATre 

LoNdýN: LoNdýN: 

Divadelný záznamDivadelný záznam

Príhovor primátorky nášho mesta 
na ustanovujúcom Mestskom zastupiteľstve konaného dňa 9.12.2014

Vážené panie poslankyne, 

vážení páni poslanci, vážený 

pán predseda Mestskej 

volebnej komisie, vážení  

Štiavničania, vážení prítomní. 

Dnes, na dnešnom ustanovujú-

com mestskom zastupiteľstve zlo-

žila sľub nová samospráva mesta, 

primátorka a poslanci mestského 

zastupiteľstva, ktorí sme dostali 

dôveru od občanov Banskej Štiav-

nice v komunálnych voľbách, kto-

ré sa konali 15. novembra 2014, 

aby sme vo volebnom období 2014 

- 2018 viedli naše mesto. Naši spo-

luobčania nám vložili do rúk dôve-

ru, aby sme spoločne svojou prá-

cou riešili úlohy ďalšieho rozvoja 

nášho mesta pre spokojnejší život 

všetkých, ktorí tu žijeme. 

Zložením sľubu začína pôsobiť 

nová samospráva. Občania si zvo-

lili svojich zástupcov a očakávajú, 

že budeme pracovať v záujme mes-

ta i všetkých jeho obyvateľov. 


3.str.

Redakčná 
prestávka

Milí naši čitatelia!

Vianočné číslo, ktoré práve drží-

te v rukách je posledným v tom-

to roku. Je tu čas sviatočný a pre-

to mi dovoľte na sklonku roku sa 

Vám všetkým poďakovať za pria-

zeň a spoluprácu v roku 2014. Veľ-

mi si to vážime a veríme, že osta-

nete našimi vernými čitateľmi aj v 

budúcom roku. Prajeme Vám prí-

jemné prežitie Vianoc a v novom 

roku veľa zdravia, šťastia, lásky, 

úspechov, vzájomnej úcty a tole-

rancie, aby sa nám spoločne darilo 

aj v roku 2015. Najbližšie číslo ŠN 

vyjde vo štvrtok 15.1.2015. 

S úctou Michal Kríž, redaktor a 

členovia RR ŠN

Čas vianočný
Letí k tebe darček z neba,

je v ňom všetko, čo ti treba.

Šťastie, pokoj, láska, neha

Ježiško ma rád aj teba.

Každú slzu – kvapôčku,

Premení on na vločku.

Ježiškovi pošepnem,

nech ti na vianočný deň 

splní ten najtajnejší sen

a na silvestrovskú noc,

nech má takú moc,

že vykúzli ti hoc,

šťastie a lásku celučičký rok.

Miroslav Slávik, ml.
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z programu
primátorky

15. 12.

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia.  

Pracovné rokovanie so zástup- 

cami OZ Daphne k tvorbe výuč-

by formou živej učebnice.

Príprava podkladov pre koneč- 

né vyúčtovanie projektu Zave-

denie efektívneho systému se-

parovaného zberu odpadov v 

meste Banská Štiavnica.  

Slávnostné prijatie bývalých  

pracovníkov Mestského úradu v 

Banskej Štiavnici na dôchodku.  

16. 12.

Pracovné stretnutie so zamest- 

nancami spoločnosti Technické 

služby,  m. p. Banská Štiavnica.  

Pracovné stretnutie so zamest- 

nancami na úseku sociálnych 

služieb.  

17. 12.

Príprava podkladov pre získanie  

fi nančných prostriedkov z ROP 

pre rekonštrukciu objektu Kul-

túrneho centra. 

Účasť na podujatí  "Oslávme Via-

noce spolu".

18. 12.

Účasť na  slávnostnom pred- 

stavení Operačného programu 

Kvalita životného prostredia 

na nové programové obdobie 

2014 – 2020 a konferencii „Vý-

sledky implementácie Operačné-

ho programu Životné prostredie v 

roku 2014“ v Bratislave.

19. 12.

Účasť na zasadnutí Zastupiteľ- 

stva BBSK.

20. 12.

Slávnostné prijatie občanov  

nášho mesta v obradnej sieni v 

budove Radnice pri príležitosti 

oslavy ich životných jubileí.

Krst knihy Legendy Zlatého  

mesta z pera Juraja Červenáka. 

Andrea Benediktyová

Poďakovanie 
OC a ZO SZTP v B.Štiavnici ďaku-

je všetkým sponzorom a radcom, 

ktorí akoukoľvek formou prispeli k 

úspešnej činnosti a mnohorakej ak-

tivite nášho zväzového života v roku 

2014. Zároveň Vám tiež všetkým 

členom a početným priaznivcom 

prajeme príjemné a pokojné preži-

tie vianočných sviatkov a do nového 

roku 2015 veľa zdravia a úspechov. 

A. Peťková, a I. Madara, 

V sobotu (okrem sviatkov) sú 

otvorené v B. Štiavnici tieto 

lekárne:

Lekáreň Helios, Dolná ul. 13  08:00 

– 11:00 hod.

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v týždenných 

intervaloch v lekárňach v Banskej 

Štiavnici podľa rozpisu nasledovne:

Nedeľa a sviatok 7.30 - 10.30 hod.

Rozpis služieb v mesiaci decem-

ber 2014 – január 2015:

15. – 21.12.2014 51.týždeň 

Lekáreň HELIOS, 045/6922322

22. – 28.12. 52.týždeň 

Lekáreň MIMA, 045/2901260

29.12. – 4.1.2015 1.týždeň 

Lekáreň AMETYST, 045/6920699

5. – 11.1. 2.týždeň 

Lekáreň Dr. MAX 1, 045/2858585

12. – 18.1. 3.týždeň 

Lekáreň Dr. MAX 2(BS), 

045/3214414

19. – 25.1. 4.týždeň 

Lekáreň HELIOS, 045/6922322

26. – 1.2. 5.týždeň 

Lekáreň MIMA, 045/2901260

Anna Florovičová

Poskytovanie lekárskej služby 

prvej pomoci - zubná pohoto-

vosť:

Nemocnice a polikliniky, a.s., Brat-

ská 17, 969 01 B. Štiavnica, tel.č.: 

045/694 22 28

Výdajne zdravotníckych pomô-

cok:

Výdajňa zdravot. pomôcok Marta 

Bratská 17 (nemocnica), 

Tel. č.: 045/694 22 05

Po – Pi: 07.30 – 15:00  

okrem sviatkov 

Výdajňa zdravot. pomôcok (pri Lidli),  

Kolpašská 1

Mobil: 0911 844 001

Po – Pi: 9:00 – 17:00, So: 8:00 – 12:00

HELmedika, s.r.o.

Dolná 6/A

Tel. č.:  045/679 09 93

Po – Pi: 08.00 – 16:00

Dôležité čísla 
potrebné počas vianočných sviatkov

Vianočná 
úvaha

Prichádzajú ku nám najkrajšie sviat-

ky roka, keď sa snažíme byť milšími 

nielen v rodine, ale aj k neznámym 

ľuďom. Vianoce, to nie je len vôňa 

ihličia, darčeky pod stromčekom, 

plamienky adventných sviečok, ale 

je to príchod nášho spasiteľa - ma-

lého Ježiška. Želám Vám, ako aj 

nám, aby ten plamienok adventnej 

sviece priniesol do našich rodín ten 

boží ľudský pokoj, lásku a čo naj-

viac zdravia. Túžim vianočný po-

koj v sebe mať, ktorý nám Ježiško 

prišiel dať, zo všetkých darov Pane 

môj, volím si vianočný pokoj. V no-

vom roku 2015, želám všetkým čle-

nov redakčnej rady, ako aj čitate-

ľom Štiavnických novín slnko na 

oblohe, lásku v srdci, nádej v duši, 

energiu v tele, cieľ v živote a 365 

dní zdravia v novom roku. 

Všetko dobré želá 

Emília Cútová

Po roku zas 
krásne Vianoce

Každý rok k nám priletia krásne 

sviatky. Vianoce sú neoddeliteľné 

od kalendára v mesiaci december. 

Tieto sviatky sú najkrajšie z celé-

ho roku. Keby aspoň bolo vidno aj 

na prírode, že je naozaj zima, že je 

december. Dúfajme, že sneh príde 

čoskoro. Nádherné vianočné sviat-

ky, plné pohody a oddychu. Ľudia 

sa navštevujú, obdarúvajú sa, len 

nezabudnime, že Vianoce nie sú 

len o darčekoch, ale o tom, že by 

sme sa k sebe mali správať s úctou, 

vďakou a láskou. Buďme k sebe 

milší, doprajme si šťastie, pohodu 

a lásku nielen počas sviatkov ale aj 

počas celého roku. Vo vzduchu cí-

tiť predvianočnú náladu, spojenú s 

pečením a zdobením medovníkov, 

ozdobou vianočných stromčekov. 

Krásne ligotavé stromčeky plné 

žiarivých farieb už zažal Mikuláš, 

ktorý k nám zavítal 6.12. 

Milí Štiavničania, prajem Vám a 

celej mojej rodinke prekrásne pre-

žitie vianočných sviatkov, plné po-

koja, oddychu a všetko dobré do 

nového roku 2015, aby ste do roku 

2015 vykročili s elánom a pozi-

tivizmom, nech sa Vám darí lep-

šie ako v predošlom roku. Šťastné 

a veselé Vianoce a nádherný nový 

rok 2015. 

Filip GOLIAN

Technické služby m.p., Ul. E. 

M. Šoltésovej č. 1, 969 01 Banská 

Štiavnica  

Dispečing: 0908 272 630 (KO, ve-

rejné osvetlenie, zimná údržba, 

zberový dvor odpadov), Riaditeľ: 

045/692 22 44, 0905 682 279

Bytová správa, s.r.o., Ul. dolná č. 

2,  969 01 Banská Štiavnica  

Poruchy vykurovania a dodávky 

teplej úžitkovej vody: p. Pika: 0903 

696 207, ostatné poruchy a údržba 

bytov: RNDr. Bačík: 0903 696 183, 

p. Maďar: 0910 900 503, poruchy 

výťahov: EM Lift s.r.o. Žarnovica: 

045/681 31 66

Rýchla zdravotná služba IRS:

Tel.č.: 155, 112

Pracovisko LSPP Zvolen, Kuzmá-

nyho 28, 960 01 Zvolen, Tel.č.: 

045/520 13 95, Po – Pi: 15.30 – 

07.00 hod., So – Ne: nepretržite aj 

počas sviatkov

Slovenský plynárenský priemy-

sel, a.s.

Poruchová linka - plyn: 0850 111 

727, Zákaznícka linka SPP: 0850 

111 363, zakaznickalinka@spp.sk 

Biznis linka SPP: 0850 111 565, biz-

nislinka@spp.sk

Stredoslovenská energetika, a. s. 

Poruchová linka: 0800 159 000, 

Zákaz. centrum domácnosti: 0850 

111 468, 0906 252 525, Zákaz. cen-

trum podnikatelia: 0850 123 555, 

0906 252 521

VEOLIA – Stredoslovenská vo-

dárenská prevádzková spoločnosť, 

a.s., 

Call centrum: 0850 111 234, cc@

stvps.sk
Mestská polícia, Radničné nám. č. 
1, 969 24  Banská Štiavnica
Tel.č.: 159, 045/694 96 01, Mobil:  
0905 597 673
Obvodné oddelenie PZ BŠ, Ul. mlá-
dežnícka č. 25, 969 01  Banská Štiav-
nica. Tel.č.: 158, 112, 045/692 11 
58
Požiarna ochrana  
Tel.č.: 150, 112
Banskobystrická regionálna 
správa ciest, a.s., Závod Žiar nad 
Hronom, 
stredisko Banská Štiavnica
Dispečing: 045/691 28 06
Mobil: 0918 543 648

Pohotovostné 
lekárenské služby



3
číslo 44 • 18. december 2014

sn@banskastiavnica.sk NOVINKY

Skôr, ako naznačím 

vo svojom príhovore hlavné cie-

le samosprávy vo volebnom obdo-

bí 2014 – 2018, dovoľte mi čo naj-

úprimnejšie sa poďakovať za prácu 

v prospech rozvoja mesta všetkým 

poslancom pôsobiacim vo voleb-

nom období 2010 - 2014. 

Hlavným cieľom našej samosprávy 

bude zabezpečiť ďalší rozvoj mesta 

a potreby občanov pre ich lepší ži-

vot v Banskej Štiavnici, aj keď viem, 

že nebude to vôbec jednoduché, ale 

som presvedčená, že spoločne sa 

nám to podarí. A k tejto spoluprá-

ci vás všetkých čo najúprimnejšie aj 

verejne vyzývam. 

Medzi priority novej samosprávy 

bude určite patriť: 

Doprava a parkovanie, úprava ve-

rejných priestranstiev, pamiatko-

vá obnova, vytváranie čoraz lepších 

podmienok pre rozvoj školstva, kul-

túry a športu v meste, podpora voľ-

no-časových aktivít detí a mládeže, 

zamerať sa na zlepšenie podmienok 

fungovania materských škôl, ich za-

teplením a  modernizáciou budov, 

podpora školských pracovísk, roz-

voj cestovného ruchu a spoluprá-

ca v tejto oblasti s podnikateľskými 

subjektmi. Naďalej budeme využí-

vať veľký potenciál, ktorý má mesto 

Banská Štiavnica vo svojej jedineč-

nosti, vo využití lokality UNESCO, 

ktorou sa hrdí naše mesto, využí-

vajúc k tomu zákon o podpore ces-

tovného ruchu. Dôsledne budeme 

dbať na ďalší inštitucionálny roz-

voj mesta, využívajúc k tomu oso-

bitný Zákon o ochrane a rozvo-

ji územia mesta Banská Štiavnica 

a okolia.  Pokračovanie bytovej vý-

stavby, zachovávanie jedinečných 

tradícií nášho v minulosti svetozná-

meho baníckeho mesta, budovanie 

infraštruktúry, kde sa hlavne zame-

riame na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií, zlepšenie ich povr-

chových úprav, ako aj  pokračova-

nie v budovaní kanalizácií, vypraco-

vávanie projektových dokumentácií 

pre získanie externých fi nančných 

zdrojov. Zameriame sa na vytvára-

nie podmienok pre sociálne znevý-

hodnené skupiny obyvateľstva, so-

ciálne odkázaných ľudí, seniorov. 

Medzi priority bude určite patriť 

aj zlepšovanie životného prostre-

dia a to hlavne dobudovaním od-

dychových zón, občianskej vybave-

nosti, pokračovanie rekonštrukcie a 

modernizácie verejného osvetlenia 

ako aj ďalšej technickej infraštruk-

túry, ale aj humanizácia verejných 

priestranstiev. 

Naďalej budeme zvyšovať úroveň 

zverejňovaných informácií. V rám-

ci koncepčných materiálov mesta 

nás v roku 2014 čaká prerokovanie 

a následné schválenie aktualizova-

ného Plánu hospodárskeho, sociál-

neho a environmentálneho rozvoja 

mesta. Naším zámerom bude vy-

pracovanie ÚPN – zóny mestskej 

pamiatkovej rezervácie, ako dôleži-

tého dokumentu z hľadiska ďalších 

rozvojových aktivít v MPR. 

Banská Štiavnica skutočne toho 

potrebuje veľa, tak ako som na-

značila najmä v oblasti dopravnej 

infraštruktúry, rekonštrukcie po-

vrchových úprav ciest, statickej do-

pravy – parkovania, v pamiatko-

vej obnove, v úpravách verejných 

priestranstiev, a aj preto naše prio-

rity by mali smerovať do týchto ob-

lastí. 

Pred komunálnymi voľbami sa pre-

zentujú volebné programy a aj pre-

to bude mojím cieľom, aby sme 

spoločne dokázali pretaviť ich na 

spoločné témy a dokázali sa spojiť 

a nadchnúť pre jeden cieľ, a to po-

hľadať prieniky v týchto volebných 

programoch a vytvoriť si spoloč-

ný program štvorročného volebné-

ho obdobia s krátkodobými aj dlho-

dobými zámermi. Zjednotiť sa na 

stratégii ďalšieho rozvoja mesta a 

riešiť aj problémy, ktoré priamo do 

kompetencie samosprávy nepatria, 

a to pomôcť pri znížení nezamest-

nanosti v meste, ako aj pri riešení 

problematiky zdravotníctva. Samo-

správa bude musieť riešiť aj otázky 

a problémy, ktoré vyplynú z bežné-

ho denného života v meste. 

Viem, že práca v samospráve nie je 

ľahká a stanovenie a plnenie cieľov 

si vyžaduje najmä fi nančné zdroje, 

preto okrem vlastných fi nančných 

prostriedkov z rozpočtu samosprá-

vy pre riešenie budeme využívať a 

hľadať aj zdroje štátneho rozpočtu a 

zdroje z európskych štrukturálnych 

fondov, ako aj zdroje iných investo-

rov z neverejného sektora. 

Našou spoločnou úlohou bude roz-

hodnúť o prioritách, ale mnohokrát 

si to bude vyžadovať aj kompromisy. 

V Banskej Štiavnici je ešte veľa vecí, 

ktoré treba riešiť a zlepšovať, ktoré 

trápia nás všetkých čo tu žijeme, a 

preto tieto veci budeme principiál-

ne spoločne riešiť. Som presvedče-

ná, že naším spoločným cieľom je 

lepší, dôstojnejší a spokojnejší život 

v našom meste a toto môžeme do-

kázať len spoločnou prácou v ľud-

skom porozumení a tolerancii bez 

ohľadu na politickú príslušnosť. 

Aj preto v záujme spoluobčanov vás 

všetkých chcem požiadať o spolu-

prácu a spojenie síl pre rozvoj nášho 

mesta. 

Pre organizačno-administratívne 

zabezpečenie má banskoštiavnic-

ká samospráva dobrých a kvalifi -

kovaných zamestnancov Mestské-

ho úradu na čele s prednostkou Ing. 

Ivanou Ondrejmiškovou, mestskú 

políciu a pracovníkov organizácií 

a spoločností zriadených mestom, 

ktorí dokážu svedomito pracovať. 

Aj z tohto miesta chcem sa im poďa-

kovať za ich prácu v uplynulom vo-

lebnom období a  vyjadriť presved-

čenie, že budú oporou primátorke a 

tomuto mestskému zastupiteľstvu 

pre presadzovanie záujmov rozvoja 

nášho mesta, že vždy budú voliť cit-

livý prístup k ľuďom a riešiť opráv-

nené požiadavky občanov. 

Na záver mi dovoľte sa poďakovať 

aj bývalému zástupcovi primátorky 

JUDr. Dušanovi Lukačkovi za jeho 

prácu vo volebnom období 2010 – 

2014.

Novozvoleným poslancom mest-

ského zastupiteľstva prajem veľa 

úspechov v poslaneckej práci a  ve-

rím, že spoločným úsilím zabezpe-

číme úspešné napredovanie Ban-

skej Štiavnice a dokážeme ísť za 

naším spoločným cieľom, ktorým 

je ďalší rozvoj mesta a zlepšova-

nie podmienok pre život v Banskej 

Štiavnici, nielen nás, ale aj budúcich 

generácií. 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

1.str.

Príhovor primátorky nášho mesta 
na ustanovujúcom Mestskom zastupiteľstve konaného dňa 9.12.2014

Výhercovia 
vianočnej 
súťaže
Správne odpovede: 1. Narodenie 

Ježiška, 2. Zlato, myrha, kadidlo 

(tymián), 3. 6.1.

1.Permanentka – sauna: M.Buzal-

ková, BŠ, 2.Permanentka – bazén: 

J.Kališeková, Štiav.Bane, 3.Šaško: 

S.Budinská, B.Štiavnica, 4.Vianoč-

né gule: A.Babjaková, BŠ, 5.Anjel: 

Z.Veselá, BŚ, 6.-9. Poukážky Black 

M: E.Sámelová, BŠ, S.Tomašovič, 

BŠ, Mária Bahnová, BŠ, E.Ihracká, 

BŠ, 10.-17.Knihy: M.Spodniaková, 

BŠ, M.Čaklošová, BŠ, A.Kurucová, 

BŠ, Š.Chríbik, BŠ, A. Stojníková, 

B.Belá, A.Belovická, BŠ, I.Moravč-

íková, BŠ, Ľ.Balážová, BŠ, A.Plevo-

vá, BŠ, 18.- 22. Kalendár: J. Kopál, 

BŠ, E.Uhrinčaťová, BŠ, M.Barto-

lovicová, Sv.Anton, S.Trenčan, 

BŠ, 23.-24.Taška: S.Beňová, BŠ, 

O.Kolembus, BŠ, 25.CD Z.Koreň-

ová: D.Balková, BŠ, 26.-27.Balíček 

Steiger: A.Kopálová, BŠ, A.Plevo-

vá, BŠ, 28.-30. Magický svet RBŠ: 

M.Považanová, BŠ, E.Koledová, 

BŠ, M.Budová, BŠ, 31.-33.Pou-

kážka Trotuar Caff é: rod.Dobro-

vičová, BŠ, S.Chrančok, Vyhne, 

S.Debnárová, BŠ. Blahoželáme! 

Ďakujeme sponzorom: Mesto BŠ, 

Bytová správa, s.r.o., Región BŠ, 

Pivovar Steiger, a.s., Z. a D.Letko-

vičová, M.Marková, D.Suchánek a 

M.Čierny. 

Ceny v redakcii ŠN

Charitatívna 
akcia

Novovzniknutá Charita sv. Ve-

roniky ponúka obdarovať a byť 

obdarovaný. V období Vianoc 

mnohí dobrí ľudia túžia pomôcť 

biednym, no nevedia ako. Dňa 

20.12.2014 v čase od 12.00 – 

15.00 hod., môžete priniesť ne-

potrebné veci dennej potreby, 

ako aj oblečenie a trvanlivé potra-

viny pre ľudí v núdzi, do budovy 

bývalej I. ZŠ (1. stupeň) nad Sta-

rým ihriskom. Zároveň pozýva-

me ľudí, ktorí to potrebujú prísť si 

vybrať, alebo sa nám kedykoľvek 

ozvať telefonicky: 0944 249 500 – 

p. Mária Lašáková. Ďakujeme! 

Michal Pálka
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Z decembrového rokovania MsZ
Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

10.12.2014 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Ban-

skej Štiavnici s dátumom 10. de-

cember 2014 a návrhovú komisiu 

v zložení: Ing. Juraj Čabák, RNDr. 

Pavel Bačík a Ivan Beňo

- plán práce hlavného kontrolóra 

Mesta Banská Štiavnica na 1. pol-

rok 2015

MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia Mestského zastuptieľstva 

v Banskej Štiavnici, konaného dňa 

22. októbra 2014

- plán práce Mestského zastupiteľ-

stva mesta Banská Štiavnica a jeho 

orgánov na I. polrok 2015

- vzdanie sa členstva JUDr. Dušana 

Lukačku, v dozornej rade spoloč-

nosti Joergesov dom, a.s., ku dňu 

9. 12. 2014 

- zapojenie Mesta Banská Štiavni-

ca do medzinárodného projektu 

„JOY-NEET – Job   Opportunities for 

Youth with the Network of European 

Towns“ (JOY-NEET: Príležitosti za-

mestnania pre mládež prostredníc-

tvom siete európskych miest) s ta-

lianskym mestom Castrignano del 

Capo ako žiadateľom o dotáciu z 

EÚ.

MsZ uzmieslo sa na: 

- Všeobecne záväznom nariadení 

Mesta Banská Štiavnica č. 4/2014 

o miestnych daniach s pozme-

ňujúcim návrhom: v VII. časti, § 

16, bode 2 zvýšiť sadzbu dane za 

umiestnenie cirkusu z 33,00 € na 

100,00 €/deň  

MsZ vyhlasuje: 

- deň 18.2.2015 ako deň konania 

voľby hlavného kontrolóra mesta 

Banská Štiavnica

Informatívna správa:

- o zapojení sa do medzinárodného 

projektu JOY-NEET: Príležitosti za-

mestnania pre mládež prostredníc-

tvom siete európskych miest (tal. 

mesto Castrignano del  Capo)

Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica:

a) Prevod nehnuteľnosti na Uli-

ci horná ružová v Banskej Štiavni-

ci – prevod pozemkov parcela C KN 

5854/2 a parc. č. C KN 3406/2, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, 

Ing. Marián Kováčik s manž. 

b) Prevod nehnuteľností, Ulica Ľ. 

Štúra, Banská Štiavnica – prevod 

pozemku parc. č. C KN 4564/32, č. 

C KN 4564/43, č. C KN 4564/89, č. 

C KN 4564/90, časť pozemku parc. 

č. C KN 4564/106 a časť pozem-

ku parc. č. C KN 4564/107 ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa, Tid-

ly Slovakia, a. s.

c) Zámer na prevod pozemku v 

podielovom spoluvlastníctve Ing. 

Jána Mojička a Rastislava Konde-

ka formou zámeny za pozemky vo 

vlastníctve Mesta Banská Štiavnica 

v k. ú. Banská Štiavnica – Ul. obran-

cov mieru. Po interpeláciách a do-

pytoch poslancov primátorka roko-

vanie MsZ ukončila. 

Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.

banskastiavnica.sk.  

ŠN

Mestské zastupiteľstvo v 

Banskej Štiavnici uznesením 

č. 15/2014 zo dňa 10.12.2014 

vyhlasuje v zmysle § 18a 

ods. 2 zák. č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších zmien a 

predpisov voľbu hlavného 

kontrolóra, ktorá sa uskutoční 

dňa 18.02.2015 na zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva 

Banská Štiavnica.

Mestské zastupiteľstvo ustanovuje 

podrobnosti o spôsobe a vykonaní 

voľby hlavného kontrolóra mesta a 

náležitosti prihlášky:

1. kvalifi kačné predpoklady na vý-

kon funkcie hlavného kontrolóra

-  úplné stredné vzdelanie 

2. náležitosti prihlášky:

- meno, priezvisko, titul, bydlisko, 

kontaktné údaje

- stručný profesijný životopis

- overená kópia dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní

- výpis z registra trestov (nie starší 

ako 3 mesiace)

- súhlas so zverejnením osobných 

údajov v zmysle zákona č. 428/2002 

Z. z. o ochrane osobných údajov v 

znení neskorších predpisov za úče-

lom vykonania voľby hlavného   

kontrolóra na rokovaní MsZ

3. ďalšie predpoklady:

- 5 rokov prax vo verejnej, štátnej 

správe, resp. v kontrolnej činnosti 

alebo v účtovníctve 

- znalosť právnych predpisov týkajú-

cich sa hospodárenia obce, príspev-

kových a rozpočtových organizácií

- uživateľské ovládanie počítača

Uchádzač na funkciu hlavného kon-

trolóra Mesta Banská Štiavnica zašle 

poštou, alebo osobne doručí svoju 

písomnú prihlášku s požadovaný-

mi dokladmi najneskôr 14 dní pred 

dňom konania volieb v zalepenej 

obálke s označením “Voľba hlavné-

ho kontrolóra – neotvárať” na adresu: 

Mestský úrad, Radničné námestie 1, 

969 24 Banská Štiavnica. 

Posúdenie podaných prihlášok za-

bezpečí návrhová komisia na zasad-

nutí MsZ, ktorá vyhodnotí splnenie 

podmienok jednotlivých kandidátov 

a vydá zoznam kandidátov na funk-

ciu hlavného kontrolóra.

Deň konania voľby hlavného kon-

trolóra vyhlási MsZ na úradnej ta-

buli a spôsobom v mieste obvyklým 

najmenej 40 dní pred dňom kona-

nia voľby tak, aby sa voľby vykonali 

počas posledných 60 dní funkčného 

obdobia doterajšieho hlavného kon-

trolóra. 

Spôsob voľby hlavného kontrolóra, 

t. j. tajným alebo verejným hlasova-

ním odsúhlasia poslanci na zasad-

nutí MsZ v deň konania volieb. 

Každý kandidát má právo v deň ko-

nania voľby hlavného kontrolóra na 

vystúpenie v MsZ v časovom rozsa-

hu maximálne 10 minút.     

Na zvolenie hlavného kontrolóra 

mesta je potrebný súhlas nadpolo-

vičnej väčšiny všetkých poslancov. 

Ak ani jeden z kandidátov nezíska 

väčšinu, MsZ ešte na tej istej schôdzi 

vykoná 2.kolo volieb, do ktorého po-

stúpia dvaja kandidáti, ktorí získali 

v prvom kole volieb najväčší počet 

platných hlasov. V 2.kole volieb je 

zvolený ten kandidát, ktorý získal 

najväčší počet platných hlasov. Pri 

rovnosti hlasov v druhom kole vo-

lieb sa rozhoduje žrebom. Pracovný 

pomer bude uzatvorený na polovič-

ný pracovný úväzok (0,5). 

MsZ

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
Mesta Banská Štiavnica

Kam v BŠ 
a okolí?

18.12. Workshop: Vianočná špaj-

za Vianočný muštopunč, ochut-

návka vegan cukroviniek, výroba 

sviečok z včelieho vosku. Vstup-

né dobrovoľné. Terra Permonia, 

18:30. 

19.-20.12. 1.ročník Vianočného 

jarmoku v Dužine. Živá hudba, 

vianočná kapustnica, guláš, Štjav-

nický punč, ohňostroj. OC Duži-

na, od 9:00. 

19.12. Atelier XXI: Koncert chrá-

movej hudby. Evanjelický kostol, 

12:00.

19.12. Atelier XXI: Vianočný kon-

cert. Vianočné duchovné piesne a 

koledy. Huaja, 17:00. 

20.12. Komorný koncert: Sklada-

telia a interpreti v tvorivých prie-

nikoch. Huaja, 16:00. 

20.12. Krst prvej knihy pre deti: 

Legendy Zlatého mesta od J. Čer-

venáka,  krstom sprevádza Zuza-

tka Tkáčiková, hostia: Juraj Ma-

líček a Martin Geisberg. Kaviareň 

Gavalier, 15:00

20.12. Latino Party. S Cool Trio 

Band. Trotuar Cafe, 20:00. 

21.12. Bukrétbanda a kamaráti: 

Znejúce Vianoce. V. Godár - Via-

noce v Chrenovci... a iná hudob-

ná nádielka. Kultúrne centrum, 

16:00. 

24.12. Štiavnická polnočná sv. 

omša Farský kostol, 24:00

25.12. Jasličková slávnosť Farský 

kostol, 16:00. 

26.12. Štefanská Oldies Disco

Rezerv. 0918 601 149, vstup 2 €. 

Penzion Cosmopolitan 1 – bow-

ling, 20:00. 

26.12. Štefanská Hip-Hop párty.

Rusto&Wuashica plus Pati Bí. 

Meštianska krčma, 22:00. 

26.12. Tradičná Štefanská zábava.

Pivné súťaže, guláš z diviny. Vstup 

voľný. Hostinec Spolok, Štefultov, 

20:00. 

27.-31.12./ 2. - 7.1.2015 Terra 

Permonia Otvorené 13:00-17:00. 

27.12. Netradičná cimbalovka

Trotuar Cafe, 20:00. 

Región Banská Štiavnica 

čriepok

„Na svete nikdy nebolo toľko lásky 

ako teraz. Škoda, že len k sebe sa-

mému.“

Ján Petrík
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Asi touto vetou by charakte-

rizovali Vianoce a ich obsah 

kresťania zo samého úsvitu 

kresťanstva. 

Apoštol Pavol píše o Kristovi ako 

o „novom Adamovi“, pričom heb-

rejské slovo „adam“ znamená jed-

noducho „človek“. Cirkevní otcovia 

prvých storočí znova a znova budú 

pripomínať, že tak, ako hriechom 

človek prestal byť v plnosti člove-

kom – či stal sa človekom zmrza-

čeným, spotvoreným, karikatúrou 

opravdivého človeka, – tak v Kris-

tovi, akoby v akte druhého, nové-

ho stvorenia, sa narodil konečne 

človek úplný, človek taký, aký má 

byť, ten najčlovečenskejší človek, 

aký kedy po svete chodil.

Pre nás, ľudí počiatku XXI. storo-

čia, je nesmierne zaujímavé pozerať 

sa na tohto Človeka s veľkým „Č“ a 

porovnávať ho s nami. Žijeme v ére 

„prázdnoty“ a „zvádzania“, ako hovo-

rí Giles Lipovetsky, kde svet okolo 

nás nikam nesmeruje, nemá žiaden 

zmysel ani cieľ, ale o to usilovnejšie 

nás neprestajne zvádza a láka k mi-

liónom najrôznejších zábav, odrea-

govaní, adrenalínov, ale hlavne roz-

koší. Je to posledných pár desiatok 

rokov, čo sa právo na rozkoš, ob-

zvlášť sexuálnu v akejkoľvek forme 

a podobe, vyhlasuje bezmála za naj-

hlavnejšie ľudské právo a je snaha 

oslobodiť ju od akýchkoľvek obme-

dzení, vrátane zodpovednosti za 

svoje konanie a následky, ktoré so 

sebou môže prinášať (vrátane die-

ťaťa). Ježiš, prototyp Človeka, žil v 

celibáte, zjavne neholdoval adrena-

línu, nechodil sa odreagovávať na 

bujaré zábavy á la bakchanálie, aku-

rát raz ho vidíme na svadbe priateľa 

– a dosť. Zaujímavé, že? 

Žijeme v dobe, kedy veci meriame 

ziskom, hospodárskym rastom, 

krivkou rastu blahobytu, ekono-

mika je symbolom úspešnosti, 

druhou „božskou osobou“ modernej 

Sekulárnej Trojice (prvou je sex a 

ostatná rozkoš) – a Ježiš, prototyp 

Človeka, si dobrovoľne volí chudo-

bu a jednoduchosť života. Zaují-

mavé, že?

Nakoniec všetci si dnes hýčkame 

tretiu „božskú osobu“ Sekulárnej 

Trojice, svoje Ego. Sme citliví na čo-

koľvek, čo nás „uráža“ a „dotýka sa“ 

nás to. Hystericky obviňujeme ľudí 

naokolo z „fóbií“ a „nenávistnosti“, 

ak sa im na nás niečo čo len nepáči. 

Kričíme, že sloboda znamená môcť 

si robiť čo chceme. Túžime po ka-

riére, uznaní, moci, sláve, úspechu 

(čo kníh sa na túto tému už napísa-

lo!) – a Ježiš, prototyp Človeka, si 

zvolil spoločenskú bezvýznamnosť 

mimo štruktúr, ktoré mu mohli dať 

moc, vplyv,… a aj pred tou trochou 

slávy, ktorú akosi nechcene od oko-

lia získal, zväčša utekal preč… Zau-

jímavé, že?

A tak Ježiš pred nás kladie zaují-

mavú otázku: Aký to Človek sa to 

vlastne narodil tam, v Betleheme, 

príznačne v maštali, na okraji spo-

ločnosti a pri vonkoncom nezábav-

nej príležitosti daňového súpisu? 

V čom spočíva ono Jeho dokonalé 

Ľudstvo? V čom je On viac Člove-

kom, než my – a v čom sme sa my 

svojmu vlastnému ľudstvu akosi 

stratili, bár si aj hovoríme „huma-

nisti“ a pod.? 

Uvažujme o tom trochu, keď prí-

du Vianoce – nad opravdivou "Ko-

lískou Života", v ktorej leží práve 

narodený Človek. A ako malý ťa-

hák a nápoveda (ale určite nie úpl-

ná odpoveď!) nám môžu poslúžiť 

slová človeka, ktorý nebol kresťa-

nom a predsa dosť uhádol a dosť 

rozpoznal: „Najdôležitejší krok je na-

učiť sa byť sám so sebou bez čítania, 

bez počúvania rádia, bez fajčenia a pi-

tia. Vskutku, vedieť sa sústrediť, zna-

mená vedieť byť sám so sebou… Člo-

vek sa zrieka „mať“ a hľadá ako viac 

„byť“.“ (Erich Fromm)

Požehnané Vianočné sviatky Vám 

všetkým! 

Miloš Pikala, 

RK farnosť BŠ

Narodil sa Človek

Vianočné posolstvo

Vianočné 
posolstvo

Milí priatelia, vianočné sviat-

ky sú sviatkami porozumenia, 

radosti a snáď aj optimizmu. 

Americký jezuita John Powell, 

v jednej zo svojich kníh opisu-

je nasledovný príbeh: „Pred ne-

jakou dobou mi priateľ rozprá-

val, čo sa mu prihodilo, keď bol 

na dovolenke v Bahamách. Videl 

na móle rušný zhluk ľudí. Keď 

sa snažil zistiť čo sa deje, vši-

mol si, že všetci napäto pozoru-

jú mladého muža, ktorý sa prá-

ve  chystal vyplávať okolo sveta 

v podomácky vyrobenom člne. 

Ľudia na móle boli do jedného 

pesimisti. Všetci ochotne va-

rovali ambiciózneho námorní-

ka pred všetkým, čo by sa mu 

mohlo stať. „Spáli vás slnko!... Ne-

budete mať dosť jedla!...Ten váš čln 

neodolá vlnám v búrke!... Nikdy sa 

vám to nepodarí!..." Keď môj pria-

teľ počul všetky tie zastrašujúce 

varovania, pocítil neodolateľnú 

túžbu dodať odvážnemu mladí-

kovi optimizmus a povzbude-

nie. Keď sa malé plavidlo zača-

lo vzďaľovať od móla smerom k 

obzoru, išiel môj priateľ na kraj 

móla a divoko mával oboma ru-

kami a volal: „Šťastnú cestu! Ste 

vážne dobrý! Sme s vami! Sme na 

vás hrdí! Veľa šťastia, braček!“

Ježiš Kristus, ktorého narode-

nie v betlehemskej maštaľke 

oslavujeme, nám prišiel na ten-

to svet povedať podobnú zvesť 

na cestu nášho života: „Šťastnú 

cestu! Si vážne dobrý! Som s tebou! 

Som na teba hrdý! Veľa šťastia, 

braček!“ Prajem Vám nielen po-

čas vianočných sviatkov: Šťast-

nú cestu a veľa šťastia! 

Norbert Ďurdík, 

farnosť Štefultov

Pozvanie
Centrum voľného času v B.Štiav-

nici  Vás pozýva počas zimných 

prázdnin dňa 29.12.2014. na Ta-

nečný kurz pre deti a mládež: od 

9,00 – 12,00 hod. Scénický  tanec, 

od 12,30 – 16,00 hod.  Hip – Hop. 

30.12.2014. o 8,30 hod. v CVČ sú-

ťaž v streľbe zo vzduchových zbra-

ní Slávia (vzduchovky zapožičia-

me) pre deti vo veku od 8 – 10 r. 

od 11 – 14 r., nad 15 r. Všetci ste 

vítaní! 

J. Machilová, CVČ

Milí čitatelia, drahí priatelia,

keď sa obzrieme späť, môžeme si 

všimnúť, že tento rok bol rokom, 

keď sa slovenský národ akosi aktivi-

zoval, spájal, zhromažďoval, burco-

val, a to všetko s jedným úmyslom a 

za jedným cieľom – zmena. Zmena 

v politike, zmena v súdnictve, zme-

na v zdravotníctve, zmena v spoloč-

nosti, ... .

Všetky tie protesty, manifestácie, 

pochody či zhromaždenia sú akým-

si znakom neutíchajúcej túžby, kto-

rá sa skrýva niekde hlboko v nás. 

Túžba po lepšom a spravodlivejšom 

zajtrajšku. Nie každý vie, že pred 

približne 2000 rokmi prišiel na ten-

to svet niekto, kto túto zmenu po-

núkol a dodnes ponúka. Nemal 

žiadne bilbordy, nezanechal žiad-

ny spis, nestál na uliciach s trans-

parentmi. Nikdy nepodporil žiadnu 

rebéliu (už vonkoncom nie ozbroje-

nú), nikdy nechcel nikoho zvrhnúť, 

ani zosadiť.  A predsa mal na to, aby 

priniesol zmenu. Keď začal učiť, 

jeho prvé slová boli: Čiňte pokánie! 

Jediná zmena, ktorú tento dôleži-

tý muž požadoval a v ktorú veril sa 

mala odohrať vo vnútri človeka. To 

je to jediné a skutočné miesto, kde 

môže dôjsť k ozajstnej zmene: tvo-

je aj moje srdce, milý čitateľ! Tam sa 

začína pokánie. Vzácny proces, keď 

dokážem byť úprimný a spravodli-

vý najprv sám k sebe. Keď si uvedo-

mím a priznám, že v mojom živote 

je mnoho zranení, chýb a nedostat-

kov, ktoré nedokážem odstrániť. 

Ak toto urobím, potom príde ten 

muž a ponúkne mi lepší zajtraj-

šok. Ponúkne mi vzťah so sebou sa-

mým. Ponúkne odpustenie, uzdra-

venie  a novú nádej. Dá mi pokoj, 

ktorý je občas nepochopiteľný. Ak 

to prijmem, začína sa lepší zajtraj-

šok. Začína sa niečo nové. Tam v 

mojom vnútri. A potom to zbadajú 

aj ostatní, lebo táto zmena sa preja-

ví aj navonok. Tí z vás, ktorí ste to 

zázračné stretnutie zažili, viete o 

čom hovorím. Je obdobie adventu 

i Vianoc. Čas keď sa opäť vraciame 

do Betlehema. Vraciame sa k tomu 

mužovi, ktorý ako malé dieťa leží v 

jasliach. Ježiš - Kristus - Pán. Je to 

Boh, ktorý prišiel, aby sa s tebou 

stretol. Nenúti, ale pozýva. Dnes ho 

môžeš stretnúť tam, kde sa o ňom 

hovorí. Stretneš ho v životoch ľudí, 

ktorí už, obrazne povedané, boli v 

Betleheme a pokľakli  pred týmto 

kráľom. 

Prajem Vám, milí priatelia, aby ste 

aj počas týchto sviatočných dní pre-

žili skutočnú zmenu - tam vo svo-

jom vnútri, zmenu vo svojich rodi-

nách a vo vašich vzťahoch. Zmenu, 

ktorú ponúka Boh. 

Tomáš Valašík

evanjelický kaplán
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Spomienka

Že čas rany 

zahojí je len 

klamné zda-

nie, v srd-

ci nám zo-

stala bolesť 

a tiché spomínanie. Dňa 

10.1.2015 uplynie 5 rokov, 

ako nás navždy opustil man-

žel, otec, svokor a dedko 

Miroslav Slávik. Tí, ktorí 

ste ho poznali, venujte mu 

tichú spomienku. 

S úctou spomína 

celá rodina.

INZERCIA

Odkúpením siete káblovej 

televízie od miestnej spoloč-

nosti PO-MA vstupuje teleko-

munikačný operátor Slovanet 

so svojimi službami aj do 

Banskej Štiavnice. 

V pláne do blízkej budúcnosti má 

modernizáciu miestnej siete na 

optickú technológiu s najvyššími 

štandardmi vysokorýchlostného 

internetu, digitálnej televízie a bez-

platného telefonovania v sieti ope-

rátora. Ďalším mestom, v ktorom 

Slovanet skvalitní a rozšíri ponu-

ku moderných telekomunikačných 

služieb, sa stáva Banská Štiavnica. 

V týchto dňoch preberá prevádzku 

miestnej siete káblovej televízie a in-

ternetu s pokrytím takmer 2000 do-

mácností v rámci sídlisk Drieňová a 

Križovatka od jej doterajšieho pre-

vádzkovateľa, spoločnosti PO-MA. 

Plánom Slovanetu, ktorý už aj začal 

realizovať, je v priebehu nadchádza-

júceho polroka prestavať miestnu 

sieť na plne optickú s kompletnou 

ponukou moderných a spoľahlivých 

služieb – vysokorýchlostného inter-

netu, digitálnej IPTV televízie a vo-

liteľného výhodnejšieho telefono-

vania. Slovanet v Banskej Štiavnici 

kompletne prevzal aj starostlivosť 

o zákazníkov a otvoril aj novú po-

bočku na adrese L.Svobodu 13 – pri 

základnej škole na sídlisku Drieňo-

vá. Zákazníci a záujemcovia sa tak 

môžu prísť aj osobne informovať o 

zmenách či aktualizovať svoje kon-

taktné údaje. Bližšie informácie pre 

Banskoštiavničanov uvádza Slova-

net aj na webstránke www.slovanet.

sk/banskastiavnica. 

Roman Greguš, manažér pre 

internú  a externú komunikáciu

Slovanet prevzal káblovku 
v Banskej Štiavnici

Nemáte ešte posledný 

vianočný darček? A majú vaši 

blízki radi Miroslava Donutila? 

Potom máme pre vás jeden 

zaujímavý tip.

Miroslav Donutil... Treba viac slov? 

Veď, kto by tohto vynikajúceho her-

ca a skvelého rozprávača nepoznal? 

Obľúbený český herec sa predstaví 

vo svojom novom program a svoji-

mi príhodami a ich geniálnym po-

daním Vás dokáže rozosmiať, fan-

tasticky zabaviť, ohúriť, ba dokonca 

aj rozplakať! Nenechajte si ujsť novú 

show aktuálne najlepšieho českého 

rozprávača a zabávača! 

One man show Miroslava Donuti-

la Cestou (ne)cestou sa bude konať 

17.2. 2015 o 19:00 hod. v Kultúr-

nom centra Banská Štiavnica. Líst-

ky v predpredajovej cene 12 € je 

možné zakúpiť už v súčasnosti v In-

formačnom centre na Námestí sv. 

Trojice. Obdarujte svojich blízkych 

tým, čo sa nedá pokaziť ani stratiť – 

krásnym kultúrnym zážitkom! 

Rastislav Marko

Miroslav Donutil ako vianočný darček

Oznam
Bytová správa, s.r.o., oznamuje 

otváracie hodiny počas sviatkov: 

22.12.2014  8.00-14.00hod.

23.12.-1.1.2015 Zatvorené 

2.1.  8.00-12.00hod. 

5.1.  8.00-14.00hod. 

Plaváreň: 

23.- 26.12. Zatvorené, 27.- 28.12. 

14:00 – 20:00, 29.12. Zatvore-

né, 30.12. 11:00 – 20:30, 31.12. 

– 1.1.2015 Zatvorené, 2.1. 13:00 

– 20:30, 3.1 – 4.1. 14:00 – 20:00, 

5.1. Zatvorené. 6.1. 11:00 – 20:30 

hod. 

Pavel Bačík, riaditeľ BS BŚ
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Kto ich poznal, spomenie si. 

Kto ich mal rád, nezabudne. 

Žijete v srdciach tých, ktorí 

Vás milovali.“ 

V decembri to bude už 10 

rokov, čo nás opustila naša 

drahá mama, stará mama 

a prastará mama Viktória 

Debnárová a v apríli si pri-

pomenieme 10. výročie, čo 

nás opustil náš drahý otec, 

starý otec a prastarý otec 

Anton Debnár. 

S úctou a láskou spomína-

jú synovia Peter a Vladimír 

s rodinami, dcéra Oľga s 

rodinou, vnúčatá Matej, 

Peter, Richard a pravnúčik 

Filipko.

Spomienka

„Už nevidí sln-

ko ani krásny 

deň, na cinto-

ríne sníva svoj 

večný sen. Už 

niet návratu 

ani nádeje, len cesta k hrobu 

nás k nemu zavedie.“ 

Dňa 16.12.2014 si pripo-

míname 2. výročie, keď vo 

veku 43 rokov odovzdal 

Pánu svoju dušu náš milova-

ný syn Roman Labuda. 

S úctou, láskou a modlit-

bou na neho spomínajú 

rodičia a sestra Andrea 

s rodinou.

Spomienka

Dňa 

19.12.2014 

uplynie rok, 

čo nás navždy 

opustil náš 

drahý otec, starý otec, brat 

a švagor Karol Rákay. Tí, 

ktorí ste ho poznali, venujte 

mu tichú spomienku. Ďaku-

jeme!          Smútiaca rodina

Prichádzajú Vianoce, sviatky 

pokoja a mieru. 

S ich pôvodným zmyslom ostro 

kontrastuje predvianočný zhon, 

dychtivé kupovanie darčekov a vša-

deprítomné reklamy, ktoré nám 

podsúvajú tovar rozličného druhu. 

S bezbrehým konzumom sú spoje-

né hory odpadu, ktoré ostanú po 

sviatkoch zo všetkých tých obalov, 

jedla, darčekov. 

Čo všetko môžeme urobiť, aby sme 

sa najmä cez Vianoce správali še-

trne k životnému prostrediu? Aby 

sme znížili tvorbu odpadov a sprá-

vali sa ekologicky? Aby Vianoce boli 

nie len biele, ale aj zelené?

Menej odpadov pri predvianoč-

nom nakupovaní

Aj pri nákupoch sa môžeme správať 

šetrnejšie k životnému prostrediu:

- Kupujme len to, čo skutočne po-

trebujeme nepodliehajme reklame, 

ktorá sa nám najmä v tomto pred-

vianočnom období snaží vnútiť 

množstvo vecí.

- Pri nákupoch používajme trvác-

nu tašku.

- Vyhýbajme sa nadmerne baleným 

tovarom, tovarom dovezeným z 

veľkej diaľky.

- Uprednostňujme veľké balenia.

- Chlieb, pečivo a aj ovocie a zeleni-

nu na sviatočný stôl je možné stále 

kupovať do vlastných sáčkov.

- Vyhýbajme sa nápojom v plechov-

kách (pivo, malinovky, cola,...), 

keďže výroba hliníka má veľmi ne-

gatívny vplyv na životné prostre-

die. Podstatne lepšou alternatívou 

sú PET fľaše veľkých objemov (2 

l) a najlepšie sú vratné fľaše (pivo, 

minerálky).

Voda vo vratných fľašiach na 

vianočný stôl

Aj v súčasnosti je možné kúpiť mi-

nerálne vody (aj ochutené) vo vrat-

ných fľašiach. Mal by ich ponúkať 

každý obchod nad 200 m2, ak ponú-

ka minerálky v jednorazových PET 

fľašiach. Vratné fľaše sú podstatne 

šetrnejšie k životnému prostrediu 

a na vianočnom stole môžu byť ze-

lenou alternatívou k jednorazovým 

PET fľašiam alebo k džúsom v tet-

rapakoch (ochutené minerálky).

Stromček – čerstvý vs. umelý

Výskumy ukázali, že jeden umelý 

stromček by sa musel používať nie-

koľko generácií, aby sa vplyv na ži-

votné prostredie spôsobený jeho 

výrobou vyrovnal vplyvu, aký je z 

čerstvých stromčekov. Inak pove-

dané, čerstvý stromček získaný z 

preriezok lesa alebo cielene pes-

tovaný, neprepravovaný na veľké 

vzdialenosti (Škandinávia) má vý-

razne menší škodlivý vplyv na ži-

votné prostredie ako umelý strom-

ček. Navyše vôňou ihličia dokáže 

vyčariť tú pravú atmosféru Vianoc. 

Po sviatkoch treba použitý živý 

stromček zbavený ozdôb priniesť 

na zberný dvor, kde bude zhodno-

tený ako zelený bioodpad.

Najmenej škodlivou alternatívou je 

živý stromček v kvetináči. Tu však 

platí niekoľko zásad ako napr. - ne-

mal by byť príliš dlho v prekúre-

nej miestnosti, aby nezačal rásť, po 

Vianociach ho treba dať do chlad-

nejšieho prostredia, postupné zvy-

kanie zo zimy do tepla a naopak a 

pod., takže je to alternatíva skôr 

pre rodinné domy.

Darčeky

Aj pri zháňaní a balení vianočných 

darčekov sa môžeme správať ohľa-

duplne k životnému prostrediu:

- Pri obdarovávaní blízkych si dob-

re premyslime, či obdarovaný danú 

vec skutočne potrebuje a využije.

- Poteší aj darček, ktorý pre druhé-

ho vyrobíme vlastnoručne, prípad-

ne aj z odpadu. Fantázii sa medze 

nekladú.

- Vhodným darčekom môžu byť aj 

„bezodpadové“ resp. „máloodpadové“ 

darčeky ako lístok (permanentka 

do divadla, kina, fi tness, na masáž, 

výrobky miestnych producentov).

- Šetrným darom je aj hodnotná 

kniha – nespotrebuje veľmi veľké 

množstvo papiera a vydrží aj nie-

koľko generácií. Zopár čísel časopi-

sov s nepomerne menšou obsaho-

vou hodnotou spotrebuje rovnaké 

množstvo papiera a končí ako od-

pad okamžite.

- Darčeky nemusíme vždy baliť do 

nového baliaceho papiera. Ak ich 

rozumne zabalíme, papier sa môže 

bez problémov použiť aj na ďalší 

rok. Môžeme použiť aj recyklova-

ný papier. 

Triedenie odpadov

Po rozbalení darčekov vznikne 

množstvo obalov, dobre recyklova-

teľného materiálu – kartónové kra-

bice, plastové sáčky, škatuľky, roztr-

hané obaly z darčekov. Tento odpad 

nesmie skončiť v jednom koši, ale 

treba ho roztriediť podľa druhu - 

papier, plasty, sklo, kovy, ... Taktiež 

odpadové obaly z prípravy a štedro-

večerného hodovania ako nápojové 

kartóny, PET fľaše, tégliky z jogur-

tov, hliníkové fólie, a pod., to všet-

ko treba dať čisté do farebných ná-

dob triedeného zberu podľa druhu. 

Farebné kontajnery na Drieňovej, v 

okolí Križovatky a na Mierovej uli-

ci sú v novo vymurovaných zastre-

šených stojiskách spolu s nádobami 

na zmesový komunálny odpad.

Ak je to možné, zvyšky jedla a kos-

ti zo štedrovečernej večere vrátane 

šupiek z ovocia, z prípravy zemia-

kového šalátu z rozlúsknutých ore-

chov a pod. by sme mali skompos-

tovať.

Podľa dávnej tradíce sa kosti zo 

štedrovečernej večere rozmiestňu-

jú do záhrady ku stromom, aby bola 

na druhý rok dobrá úroda.

Vytriedené odpady, ako aj objem-

né a iné odpady, môžete priniesť 

na zberný dvor pri Železničnej sta-

nici (Ul. E. M. Šoltésovej 1). Počas 

sviatkov bude zberný dvor otvore-

ný do 23.12., od 29.12. do 31.12. a 

od 2.1. Cez pracovné dni je zberný 

dvor otvorený od 6:00 do 18:00 a v 

sobotu od 8:00 do 12:00 h.  

Prajem všetkým príjemné preži-

tie sviatkov s čo najmenším množ-

stvom odpadov. 

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS

Menej odpadu na Vianoce 

Plné kontajnery po Vianociach  foto TS BS, m.p. 
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Blíži sa čas vianočných sviatkov, 

kedy obchody navštevujú nielen na-

kupujúci, ale aj tí, ktorí kradnú či už 

priamo v obchode, alebo okráda-

jú ľudí na ulici, a tým sa ulice stáva-

jú aj miestom lúpežných prepadnu-

tí. Preto vám poskytujeme niekoľko 

dobrých rád, ako sa chrániť:

- na odľahlé miesta choďte v sprie-

vode niekoho známeho,

- po zotmení sa vyhýbajte rizikovým 

miestam: parkoviská, okolie pohos-

tinstiev, diskotékové kluby, želez-

ničné stanice, 

- nenoste so sebou väčšie sumy pe-

ňazí, alebo drahé predmety, 

- udržujte bezpečnú vzdialenosť od 

tmavých priestorov a vchodov do 

domov, 

- ak to zníži váš pocit ohrozenia, 

kúpte si ochranný sprej a noste ho 

pri sebe, 

- aj v obchodoch buďte opatrní pri 

výbere a nákupe tovaru, nikdy ne-

strácajte kontrolu nad svojou taškou 

a vreckami. 

Neuľahčujte prácu vreckárom!

- peniaze a kreditné karty si ukladaj-

te vždy do vnútorných vreciek oble-

čenia a nie do zadných (napr. vrec-

ká nohavíc),

- ak sa dostanete do tlačenice na uli-

ci, v obchode či v autobuse, venujte 

pozornosť bezprostrednému okoliu 

a presvedčte sa, že máte svoje veci 

stále vo vrecku,

- tašku a peniaze nenoste na chrbte, 

kam nevidíte,

- venujte pozornosť aj kabelkám 

prehodeným cez rameno,

- svoju batožinu nikdy nespúšťajte 

z očí,

- ak ste majiteľom bankomatovej, 

alebo kreditnej karty, identifi kačné 

číslo nikdy nemajte pri karte.

Dôveruj a preveruj

Väčšina ľudí, ktorí sa ocitnú za va-

šimi dverami, majú dobré úmys-

ly. To však neznamená, že môžete 

byť dôverčiví a neopatrní. Je stá-

le dosť tých, ktorí vás môžu pri-

praviť o majetok, alebo vám ublí-

žiť a niektorí sa o to môžu pokúsiť 

aj vtedy, keď ste doma. Nikdy neo-

tvárajte dvere svojho bytu, kým si 

nie ste úplne istý, že človeka za dve-

rami poznáte. Ak vás niekto osloví 

menom, neznamená to ešte, že vás 

pozná. Meno si mohol prečítať na 

menovke vašich dverí. Stáva sa, že 

si páchatelia lúpežných prepadnutí 

obstarávajú falošné preukazy a vy-

myslia si dôvod, aby ste im otvori-

li dvere (nevoľnosť, porucha kúre-

nia, kontrola telefónnej prípojky, 

odkaz, telegram a podobne). Nikdy 

takých ľudí nevpúšťajte do bytu 

(do domu), aj keby vyzerali dôve-

ryhodne. Ak máte telefón, môže-

te si preveriť, či uvedený podnik k 

vám takého človeka naozaj poslal. 

Pre takéto prípady je dobré si na 

zvláštny papier poznačiť telefónne 

čísla na políciu, hasičov, záchran-

nú službu a susedov. V prípade bez-

prostredného ohrozenia volajte  o 

pomoc z okna. Buďte opatrní,  ak 

chcete nadviazať kontakt s inými 

osobami prostredníctvom inzerátu 

(predaj, kúpa, zoznámenie, výme-

na bytu a pod.). 

Ak sa už stanete obeťou trestnej 

činnosti, je dôležité, aby ste si za-

pamätali výzor páchateľa, jeho spo-

ločníkov, zapísali si evidenčné číslo 

motorového vozidla, na ktorom sa 

pohybovali a toto uviesť pri podá-

vaní oznámenia o trestnom čine na 

Polícii. Práve tieto informácie môžu 

pomôcť Polícii pri rýchlej identifi -

kácii páchateľa.

Okresné riaditeľstvo Policajného 

zboru v Žiari nad Hronom

Upozornenie počas vianočných sviatkov

Je to vzácne obdobie roka, spojené s 

pocitom tepla domova a túžbou pri-

praviť radosť jeden druhému. 

Darčeky, na ktoré sa najviac tešia 

naši najmenší sú symbolom najväč-

šieho "Daru", ktorý dal Boh pre kaž-

dého z nás. V Biblii čítame: „Lebo tak 

Boh miloval svet, že dal svojho jediného 

Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, 

ale mal večný život“ (Ján 3,16). Istá via-

nočná pieseň to takto vystihuje: „Je-

žiš sa narodil, diabla by porazil, aby vie-

rou v obeť jeho, človek večný život žil“. Ale 

čo, ak je niekto sám, alebo je nemoc-

ný či opustený? Aj pre neho sú tu veľ-

ké hodnoty. Tento veľký "Boží" dar je 

pre každého bez výnimky a naviac je 

nevyčerpateľný. Poďme ho rozbaliť 

a pozrime sa čo je v ňom! Je tu moc, 

umožňujúca nám veľké zmeny od 

horšieho k lepšiemu životu: od nená-

visti k láske, od depresie k radosti, od 

stresov k pokoju, od zhonu k trpezli-

vosti, od podráždenosti k láskavosti, 

od hrubosti k nežnosti od nervozity k 

sebaovládaniu, je tam liek pre utrápe-

né srdcia, nádej pre tých, čo sú už na 

dne možností a mnoho iného. Vzni-

ká otázka: ako z neho môžeme čer-

pať? Keďže je to dar predovšetkým 

duchovný, aj spôsob, ako sa k nemu 

dostať je duchovný. Vedie k nemu 

niekoľko jednoduchých krokov:

1. Uver, že Ježiš Kristus zomrel na-

miesto teba na kríži a svojim zmŕt-

vychvstaním dokázal, že je Boh. Ve-

ríš tomu? Potom si v prvej štvrtine 

svojej cesty.

2. Prijmi Božie odpustenie tvojich 

hriechov, ktoré ti je ponúknuté za-

darmo. Stojíš o to? Teraz si už v polo-

vici svojej cesty.

3. Začni pracovať na Božom plá-

ne, ktorý má s tvojim životom. Bib-

lia túto zmenu nazýva pokáním, čo 

jednoducho znamená spoluprácu s 

Bohom na Jeho pláne pre tvoj život. 

Chceš to?

4. Vyjadri svoju túžbu, aby sa Kristus 

stal vodcom tvojho života. Ak by si sa 

rozhodol tieto kroky vykonať, môžeš 

to vyjadriť v tejto jednoduchej mod-

litbe.

„Drahý Bože, verím, že si poslal svojho 

Syna Ježiša, aby zomrel za moje hrie-

chy, aby mi mohlo byť odpustené. Je mi 

ľúto hriechov, ktoré som vykonal. Teraz 

chcem žiť po zvyšok života tak, ako sa 

to páči Tebe. Prosím, daj mi svojho Du-

cha a veď ma Ty sám,“ Amen. Skúškou 

správnosti je zmena v živote, ktorú 

spozorujú aj iní. Vonkajšia forma a 

lesk Vianoc má hodnotu iba v spoje-

ní s týmto vnútorným obsahom. Prá-

ve tento duchovný obsah nás chráni 

pred zbytočným zhonom, stresmi, 

nervozitou či preťaženosťou a dáva 

nám nový výhľad. Túto skutočnosť 

zvýrazňuje aj časové umiestenie Via-

noc do obdobia zimného slnovra-

tu, čo symbolicky znamená, že s prí-

chodom božieho syna Ježiša Krista 

na svet prichádza aj postupný vzrast 

svetla. Dni sa začínajú predlžovať a 

noci skracovať. Ježiš povedal: "Ja som 

svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude 

chodiť v tmách, ale bude mať svetlo živo-

ta" (Ján 8,12). To však platí iba pre 

tých, ktorí tento dar naozaj otvorili a 

vierou z neho začali čerpať hodnoty, 

ktoré nie sú iba dočasné, ale trvalé, 

meporušiteľné a ich krása nikdy ne-

stratí na príťažlivosti.

Ľubomír Počai

Vianoce prichádzajú...
Je to vzácne obdobie roka, spojené s

pocitom tepla domova a túžbou pri-

praviť radosť jeden druhému.

Pozvánka
Dňa 27.decembra 2014 sa usku-

toční pravidelná akcia terajších a 

bývalých baníkov a ich rodinných 

príslušníkov a priateľov „Posledné 

fáranie v roku 2014“. Táto akcia sa 

bude konať v Baníckej krčme u p. 

Karabellyho. Fáranie sa uskutoční 

o 16,00 hod. do Glanzenberg štôl-

ni a priateľské posedenie o 17,00 

hod. Občerstvenie, tak ako každý 

rok. Na hojnú účasť sa tešia uspo-

riadatelia. Krásne prežitie vianoč-

ných sviatkov všetkým Štiavniča-

nom prajú baníci. 

Zdar boh!

Vianočné stromčeky

Spoločnosť Mestské lesy Banská 

Štiavnica, spol. s r.o., ponúka na 

predaj vianočné stromčeky v ce-

nách: do 2m výšky  – 30,-€, nad 

2m výšky - 35,-€. Miesto predaja 

– v priestoroch spoločnosti -  Šo-

bov 1, tel.č.: 045/6921127, 0904 

379 371. 

ML BŠ

Prianie
Na Vianoce, keď svet stíchne, 

nech Vám Božie dieťa vdýchne po-

koj, radosť, dobrú vôľu a nielen v 

túto svätú chvíľu, ale každučký 

deň v roku, nech Vám stojí popri 

boku. Šťastné a pokojné Vianoce, 

veľa lásky, úsmevu a porozumenia 

v novom roku a splnenie túžob a 

očakávaní praje... 

kolektív prevádzok Black M 

a Gadeamus študent pub.

Poďakovanie
Chcel by som sa poďakovať svojim 

zákazníkom za priazeň a dôveru v 

naše mäsové výrobky a zaželať im 

veselé Vianoce a veľa zdravia a pra-

covných úspechov v novom roku. 

Mäsiarstvo Stračina,

Trojičné nám.

Poďakovanie
Chcem sa veľmi pekne poďakovať 

primárovi Interného odd. nemoc-

nice MUDr. Streškovi a MUDr. 

Jasenákovi za pomoc a príklad-

nú starostlivosť počas mojej hos-

pitalizácie. Ďakujem! 

Radko Hoschek
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Piatok 19.12. o 18:30 hod.Piatok 19.12. o 18:30 hod.

Noc v MúzeU: Noc v MúzeU: 

TAjoMsTvo hrobkYTAjoMsTvo hrobkY

Akčný/Komédia/Fantasy/Dob-Akčný/Komédia/Fantasy/Dob-
rodružný, USA, 2014, vstupné: 4 € rodružný, USA, 2014, vstupné: 4 € 

Sobota 20.12. o 16:00 hod.Sobota 20.12. o 16:00 hod.
Nedeľa 21.12. o 16:00 hod.Nedeľa 21.12. o 16:00 hod.

SNehovÁ krÁľovNÁSNehovÁ krÁľovNÁ

Animovaný/Rozprávka/Fantasy, Animovaný/Rozprávka/Fantasy, 
Rusko, 2012, 80 min., vstupné: 4 €. Rusko, 2012, 80 min., vstupné: 4 €. 
Proroctvo kúzelného zrkadla hovorí, Proroctvo kúzelného zrkadla hovorí, 
že majster sklenár Vegard je posled-že majster sklenár Vegard je posled-
ný, kto môže ľadovú kráľovnú ohroziť. 
Zrkadlá, ktoré vyrába odrážajú nielen 
obraz, ale aj dušu. Jedného dňa je Ve-
gard aj so svojou ženou odviaty ľado-
vým vetrom. 

Sobota 20.12. o 18:30 hod.
NATioNAl TheATre LoNdýN: 

FrANkeNsTieN  

/ČSFD 96%/, Horor ,V. Británia, 
2011, 110 min., MP 15, divadelný 
záznam, vstupné: 6,50 €. Recenzia:
Boylův Frankenstein mě dostal. Spo-

lu se scénou londýnského Národní-lu se scénou londýnského Národní-
ho divadla a skvělými herci vznikl ne-ho divadla a skvělými herci vznikl ne-
obyčejný počin. V roli monstra jsem obyčejný počin. V roli monstra jsem 
měl tu čest vidět výborného Benedicta měl tu čest vidět výborného Benedicta 
Cumberbatche a musím říct, že z jeho Cumberbatche a musím říct, že z jeho 
interpretace netvora od interpretace netvora od „narození“„narození“, , 
coby plácajícího se zvířete, až po coby plácajícího se zvířete, až po „do-„do-
spělého člověka“spělého člověka“ schopného přetvářky,  schopného přetvářky, 
mi padla čelist až na zem. mi padla čelist až na zem. 

Piatok 26.12. o 18:30 hod.Piatok 26.12. o 18:30 hod.
Sobota 27.12. o 18:30 hod.Sobota 27.12. o 18:30 hod.

ExodUs: ExodUs: 

bohoviA A krÁlibohoviA A krÁli

Dráma/Historický, V. Británia/USA/Dráma/Historický, V. Británia/USA/
Španielsko, 2014, 142 min., MP 15, Španielsko, 2014, 142 min., MP 15, 
vstupné: 4 €. Mojžiš (Christian Bale) vstupné: 4 €. Mojžiš (Christian Bale) 
a Ramzes (Joel Edgerton) vyrastali a Ramzes (Joel Edgerton) vyrastali 
spolu na dvore faraóna Sethiho (John spolu na dvore faraóna Sethiho (John 
Turturro). Hebrejské dieťa a syn vlád-Turturro). Hebrejské dieťa a syn vlád-
cu Egypta si boli blízki ako bratia. Už cu Egypta si boli blízki ako bratia. Už 
ako dospelý muž bol Mojžiš prinútený ako dospelý muž bol Mojžiš prinútený 
Egypt opustiť, lebo zavraždil dozorcu Egypt opustiť, lebo zavraždil dozorcu 
na stavbe. Vo vyhnanstve sa mu zjavil na stavbe. Vo vyhnanstve sa mu zjavil 
Boh a poslal ho vyslobodiť Izraelitov z Boh a poslal ho vyslobodiť Izraelitov z 
egyptského otroctva. egyptského otroctva. 

Sobota 27.12. o 16:00 hod.Sobota 27.12. o 16:00 hod.
Nedeľa 28.12. o 16:00 hod.Nedeľa 28.12. o 16:00 hod.

PAddiNgToNPAddiNgToN

Komédia/Rodinný, V. Británia/Fran-Komédia/Rodinný, V. Británia/Fran-
cúzsko/Kanada, 2014, vstupné: 4 €. cúzsko/Kanada, 2014, vstupné: 4 €. 
Príbeh pre celú rodinu rozpráva zá-Príbeh pre celú rodinu rozpráva zá-
žitky zvláštneho žitky zvláštneho „peruánskeho“„peruánskeho“ med- med-
vedíka, ktorý so záujmom pre všetko vedíka, ktorý so záujmom pre všetko 
britské pricestuje do Londýna, lenže britské pricestuje do Londýna, lenže 
sa tak trochu stratí a zostane sám na sa tak trochu stratí a zostane sám na 
stanici Paddington. stanici Paddington. 

Nedeľa 28.12. o 18:30 hod.Nedeľa 28.12. o 18:30 hod.

HobiT: HobiT: 

BiTkA piATich ArMÁdBiTkA piATich ArMÁd

Dobrodružný/Fantasy, USA/N. Zé-Dobrodružný/Fantasy, USA/N. Zé-
land, 2014, 144 min., MP 12, vstup-land, 2014, 144 min., MP 12, vstup-
né: 4 €né: 4 €

Utorok 30.12. o 18:30 hod.Utorok 30.12. o 18:30 hod.

HodiNový MANželHodiNový MANžel

Komédia, ČR, 2014, 100 min., vstup-Komédia, ČR, 2014, 100 min., vstup-
né: 4 €. Príbeh štyroch priateľov, váš-né: 4 €. Príbeh štyroch priateľov, váš-
nivých hráčov vodného póla, ktorí spo-nivých hráčov vodného póla, ktorí spo-
ločne prevádzkujú bazén. Hrajú: Bolek ločne prevádzkujú bazén. Hrajú: Bolek 
Polívka, Lukáš Latinák...Polívka, Lukáš Latinák...
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Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

Kino: Divadelný záznam - Frankenstein 

Bytová správa s.r.o ako 

správca majetku Mesta 

Banská Štiavnica zverejňuje 

zámer na prenájom nebyto-

vých priestorov fi tnes centra a 

bufetu v Mestských kúpeľoch 

– plavárni, Mládežnícka 10, 

Banská Štiavnica.

1. Predmet nájmu: nebytové 

priestory v Mestských  kúpeľoch – 

plavárni, Mládežnícka 10, Banská 

Štiavnica.

Bufet – 67,33m²

Fitnes – 125m²

s právom užívania spoločných soci-

álnych zariadení.

2. Podmienky a lehoty na pred-

kladanie cenových ponúk: Ce-

nové ponuky je potrebné doručiť 

poštou, alebo osobne na Bytovú 

správu s.r.o., v Banskej Štiavnici do 

9.1.2015 do 11.00 hod. v zapečate-

nej obálke. Na obálku je potrebné 

uviesť „Prenájom fi tnes, bufet„ NEO-

TVÁRAŤ. Cenová ponuka musí ob-

sahovať : Živnostenský list , cenu za 

prenájom za prenajímané priestory 

za rok. Záujemcovia môžu podávať 

cenové ponuky len za bufet, alebo 

len za fi tnes, alebo aj za oba neby-

tové priestory. 

3. Minimálna cena za prenájom 

Fitnes centra (125m²) je 13,30 € za 

1m² a rok bez služieb  a nákladov na 

energie. Minimálna cena za prená-

jom bufetu (57,33 m²- časť bufet + 

13,30 m²- časť kuchynka) je 13,30€  

za 1m² a rok za časť bufet a 24,90€ 

za 1m² a rok za časť kuchynka bez 

služieb a nákladov na energie.

4. Doba nájmu je maximálne 5 ro-

kov.

5. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

- cena za nájomné .

6. Obhliadka: Obhliadku si záu-

jemcovia môžu dohodnúť po telefo-

nickom dohovore na t.č. 0903 696 

183 p. Bačík,  0903 405 102 p. Sle-

záková.

Pavel Bačík

konateľ spoločnosti

Zámer na prenájom nebytových priestorov

- na priamy odpredaj osobné vo-

zidlo kategórie M1 značky Citroen, 

C5 1.8I, sedan, rok výroby 2004, 

šedá metalíza,  počet miest na se-

denie 5, zdv. obj. val. 1749 m3, výk. 

motora 85 kW , prevodovka MT/5,  

palivo benzín BA 95 B, počet najaz-

dených km 308 040, STK a EK plat-

né do 26.11.2016. 

Najnižšia predajná cena je stanove-

ná na 1500 €. Vozidlo sa odpredá 

priamym predajom tomu záujem-

covi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. 

Ponuky posielať do 20.1.2015.

Informácie + obhliadka: Ms. 

úrad B. Štiavnica 045/6949617, 

0905597672, www.banskastiavni-

ca.sk.

- na predaj alebo na prenájom bý-

valý dom smútku v miestnej časti 

Štefultov na Ul. J.I. Bajzu č. 9, súp. 

č. 9, postavený na p. č. 67/1 v k. ú. 

Banská Štiavnica. Minimálna kúp-

na cena stanovená znaleckým po-

sudkom je 27.100,- €. Nájomné 

je vo výške 5 % z kúpnej ceny, t. j. 

1.355,- € za rok.

- na prenájom nebytové priestory 

– 3 spojené boxy garáží , nachádza-

júcich sa v objekte na Špitálska ul. 6, 

so spoločným vstupom do objektu a 

spoločnou vstupnou chodbou.  

Garáže sa prenajímajú spolu s pri-

slúchajúcim podielom na spoloč-

nej chodbe,   s minimálnym mesač-

ným nájomným vo  výške najmenej 

98,46 € za 3 spojené boxy.  

Bližšie informácie poskytne Mest-

ský úrad, odd. právne a sprá-

vy majetku, p. Nigríniová, tel.: 

045/6969637, 0905 413 945, e-

mail: olga.nigriniova@banskastiav-

nica.sk.

MsÚ 

Mesto Banská Štiavnica ponúka:
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Január 2015
Piatok 2.1. o 18:30 hod.

Hodinový manžel
Komédia, ČR, 2014, 100 min., 

vstupné: 4 €

Sobota 3.1. o 18:30 hod. 

Odpad /Trasch/
Th riller/dráma/dobrodružný, V. 

Británia, 2014, 115 min., MP 

12, vstupné: 4 €

Nedeľa 4.1. o 16:00 hod. 

Paddington
Komédia/Rodinný, V. Britá-

nia/Francúzsko/Kanada, 2014, 

vstupné: 4 €

Utorok 6.1. o 18:30 hod.

Opri rebrík o nebo
/ČSFD 71%/, Dokumentárny, 

ČR, 2014, 100 min., 

vstupné: 4 €

Streda 7.1. o 18:30 hod.

FK s Antikvariátikom: 

Rozbitý svet 
/ČSFD 80%/, V. Británia, 2012, 

far., 90 min., vstupné: 1,80 €

Štvrtok 8.1. o 18:30 hod.

Siedmy syn
Fantasy/Dobrodružný/Rodin-

ný, V. Británia/USA/Kanada/

Čína, 2014, 120 min., 

vstupné: 4 €

Piatok 9.1. o 18:30 hod.

Miluj suseda svojho
/ČSFD 71%/, Komédia, USA, 

2014, 102 min., vstupné: 4 €

Sobota 10.1. o 18:30 hod.

S láskou, Rosie
Romantická komédia, USA, V. 

Británia, 2014, vstupné: 4 €

Nedeľa 11.1. o 16:00 hod.

Snehová kráľovná
Animovaný/Rozprávka/Fanta-

sy, Rusko, 2012, 80 min., 

vstupné: 4 €

Nedeľa 11.1. o 18:30 hod.

Storočie 
Miroslava Zikmunda
/ČSFD 88%/, Dokumentárny, 

ČR, 97 min., 2014, vstupné: 4 €

Utorok 13.1. o 18:30 hod.

Rukojemník
/ČSFD 66%/, Komédia/Dráma, 

ČR, 2014, 102 min., 

vstupné: 4 €

Štvrtok 15.1. o 18:30 hod.

E. A. Poe: Archa bláznov
/ČSFD 69%/, Th riller, USA, 112 

min., vstupné: 4 €

Zuzana Patkošová

Odpovedá Jaroslav Schnierer, 

lokačný manažér, ktorý je 

už tretí rok členom štábu TV 

Markíza.

Prečo ste si vybrali práve lokali-

tu v okolí BS?

Lokalitu vyberá televízia. Mojou 

úlohou je vyhľadávať miesta, kto-

ré sú vhodné na nakrúcanie reality 

šou Farma. Hľadali sme hospodár-

stvo v hornatej krajine, kde je tiež 

veľa lúk a pasienkov. Z tohto pohľa-

du sa televízii Banská Štiavnica a 

jej okolie pozdávali. Táto lokalita je 

veľmi pekná a nie je ani príliš vzdia-

lená od Bratislavy, kde sa nakrúte-

ný materiál spracúva.

Plánujete aj ďalšiu Farmu na 

tom isto mieste?

Cieľom farmárov je zveľadiť chátra-

júce hospodárstvo. Aj diváci musia 

uznať, že salaš v blízkosti Banskej 

Štiavnice sa im podarilo zrekon-

štruovať a vrátiť mu život. V akej 

lokalite sa televízia rozhodne natá-

čať ďalšiu Farmu, je teraz predčas-

né hovoriť.

Ak si TV Markíza vyberie nejaké 

hospodárstvo na Farmu, zdedí ju 

aj s dobytkom a celým hospodár-

stvom?

Vzhľadom na prísne legislatív-

ne podmienky, televízia hľadá iba 

prázdne priestory či budovy.

Čím je Farma č. 5 taká výnimoč-

ná?

Tohtoročnou nosnou témou je „sa-

laš“. Chceli sme vyzdvihnúť sloven-

ské tradície a práce, ako napríklad 

výroba syra, korbáčikov či spraco-

vanie ovčej vlny. Tohtoročná Far-

ma teda nie je iba ukážkou medzi-

ľudských vzťahov a intríg, ale má i 

náučný charakter.

Odkiaľ ste využívali ostatných 

účinkujúcich do niektorých vstu-

pov?

Veľmi nám pomohla Rodina Bajno-

kovcov, ktorá nám zabezpečila po-

sla, trhovníčky, kočiša a tiež nám po-

žičiavali kone a vozy. Pomáhal nám i 

pán mäsiar Marián, pani bylinkárka 

z Bzenice, chovateľky a spracovateľ-

ky vlny od Krupiny, majiteľka oviec 

z Hodruše ale i veľa iných, ktorým 

veľmi pekne ďakujeme.

Má Farma nejaký vzor alebo je to 

originálny projekt TV Markíza?

Farma je licencovaný formát švéd-

skej produkčnej spoločnosti Strix 

Television AB s pôvodným názvom 

Th e Farm. Táto reality šou je ob-

ľúbená nielen u nás, ale i v ďalších 

50-tich krajinách sveta. Prvú Farmu 

vôbec odvysielali tvorcovia vo Švéd-

sku. Najviac, až 8 sérií, bolo odvysie-

laných v Nórsku.

Ako hodnotíte prácu farmárov 

tejto časti, aj vzhľadom na to, 

že hospodár musel pristúpiť k 

niektorým radikálnym opatre-

niam ?

Farmári sa tento rok snažili ako 

mohli. V niektorých prípadoch, naj-

mä keď mohlo ísť o zdravie zvierat, 

musel hospodár pristúpiť i  k tvrd-

ším opatreniam. Svoj osud však 

mali farmári vo vlastných rukách. 

Tí, ktorí zákonitosti salašníckeho 

spôsobu života akceptovali, sa do-

stali ďaleko.

Účastníci Farmy boli celý deň pod 

dozorom kamier alebo tieto išli 

iba v určený čas?

Počet kamier na Farme sa veľmi ne-

mení, používame najmä pohybli-

vé kamery ovládané kameramanmi 

priamo na pľaci, pričom štábov je 

viacero. Okrem toho je vybudovaná 

réžia pre ovládanie a sledovanie sta-

tických kamier, ale tie skôr slúžia na 

prehľad o tom, čo sa na Farme ak-

tuálne deje, ako na záznam. Okrem 

toho farmári využívajú i malé kame-

ry na nahrávanie tzv. videodenní-

kov. V nich hodnotia svoj deň, svoj 

výkon a často odovzdávajú pozdrav 

svojej rodine. Je to pre nich forma 

spovede, v ktorej povedia aj to, čo si 

o situáciách alebo ľuďoch okolo seba 

myslia naozaj.

Môžete prezradiť ako približne 

prebiehal nahrávací deň na Far-

me ?

Svoj denný režim, čo sa týka stravo-

vania, si farmári nastavovali sami. 

Práce ale museli vykonávať podľa 

zadaní hospodára Martina.

Ako vnímate fakt, že len čo sa ob-

javila v TV Markíza zábavná relá-

cia Kredenc, hneď na úvod paro-

dovali Vašu reláciu pod názvom 

Karma?

Je to prirodzené. Farma patrí medzi 

najsledovanejšie relácie. Ale musím 

povedať, že herci našich farmárov 

skvele napodobnili.

Chcete odovzdať nejaký odkaz 

čitateľom ŠN alebo všetkým spo-

lupracovníkom, prípadne nejaké 

vaše slovo na záver?

S ľuďmi z okolia sme si vybudovali 

veľmi dobré vzťahy. Veľké poďako-

vanie patrí všetkým, ktorí nám po-

čas nakrúcania pomáhali, či už pria-

mo účinkovaním, materiálne, alebo 

len dobrými radami a za ústreto-

vosť, pretože my - fi lmári, potrebu-

jeme všetko hneď a najlepšie v nie-

koľkých variantoch, aby bolo z čoho 

vybrať. Vďaka patrí najmä majite-

ľom farmy, ktorými bola rod. Hor-

váthová. Nesmiem zabudnúť ani na 

ľudí zo Žibritova, kde bola zriade-

ná duelová stodola. A samozrejme 

všetkým ostatným, ktorých bolo 

veľmi veľa, oni vedia, o ktorých ide.

Pán Schnierer verí, že všetci, o kto-

rých je reč, to tiež cítia rovnako. 

Dobré vzťahy sú jedným z dôvodov, 

prečo sa aj po ukončení natáčania 

FARMY zúčastnené strany rozchá-

dzajú ako dobrí známi, dokonca s 

istou dávkou nostalgie. Veď v spo-

ločnom prostredí strávili niekoľko 

mesiacov, vedeli si navzájom po-

radiť, vytvorili sa nové priateľstvá. 

Aj toto je jedna z pozitívnych strá-

nok reality šou Farma. Sme radi, že 

sa potvrdila aj pri natáčaní 5. série, 

práve tu u nás, neďaleko B.Štiavn-

ice. 

Článok prešiel autorizáciou PR od-

delením TV Markíza.

Daniela Sokolovičová

Aktuálny rozhovor o nakrúcaní Farmy

Hlavní protagonisti 5. série Farmy  foto TV Markíza 
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U nás máte pizze už od 2,50 €2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,65 €.2,65 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

Svet kovu s.r.o. 
Zákazková remeselná výroba 

Zámočníctvo a kováčske práce• 
Ploty, brány, mreže • 
Kovaný nábytok, police, doplnky• 
Ľahké konštrukcie...• 

www.svetkovu.sk, 
Tel.č.: 0904 894 577

Potešte detičky, ale aj 
seba, kúpou krásnych 
hračiek a kvalitného 
detského oblečenia 
v detskom obchode 

„Kde bolo tam bolo“ 
na Ul. A. Kmeťa.

Obchodík Obchodík 

Vôňa nostalgie 
Vás pozýva na nákup Vás pozýva na nákup 

krásnych vecí s nádychom krásnych vecí s nádychom 
nostalgie. Nájdete nás na nostalgie. Nájdete nás na 

Ul. A. Kmeťa. Ul. A. Kmeťa. 
Tešíme sa na Vašu návštevu!Tešíme sa na Vašu návštevu!

Krásne dielka od Krásne dielka od 
Vašej duše Štiavničky Vašej duše Štiavničky 

Dianky Dianky 
Letkovičovej–Vidovej Letkovičovej–Vidovej 
pre potešenie v obchodíku pre potešenie v obchodíku 

Vôňa nostalgie.Vôňa nostalgie.

V sobotu 6.12.2014 v dopolud-

ňajších hodinách (9:00 – 13:00) 

v telocvični na Drieňovej sa 

konalo Mikulášske dopoludnie 

pre hráčov FK Sitno Banská 

Štiavnica ich súrodencov a 

samozrejme rodičov. 

Všetky deti si perfektne rozume-

li a spolu sa zabávali. A nielen deti, 

ale aj rodičia sa dobre bavili. Prvým 

bodom mikulášskeho programu 

bol miniturnaj hráčov prípravky 

a predprípravky. 30 zúčastnených 

detí sa rozdelilo na 6 tímov a zme-

rali si svoje futbalové umenie v vzá-

jomných zápasoch. Nasadenie bolo 

veľké a každý tím jeden zápas vy-

hral a jeden prehral. Všetci zhodne 

získali po tri body, čo v konečnom 

zúčtovaní znamenalo prvé miku-

lášske miesto pre všetky tímy. Po 

vyhodnotení turnaja nasledovalo 

občerstvenie a netrvalo dlho a pri-

šiel ten, na ktorého sa čakalo - Mi-

kuláš! Ale neprišiel sám v tesnom 

závese prihrmel aj čert, ale nako-

niec všetko dobre dopadlo a balíček 

spolu s knižkou dostal každý malý i  

veľký futbalista i futbalistka. V poo-

bedňajších hodinách sme pokračo-

vali turnajom starších aj mladších 

žiakov doplnených dorastencami. 

Zápasy mali šťavu i keď sa nehra-

lo na body, veď víťaz bol každý kto 

sa zúčastnil. Každý turnaj mal svo-

je vyvrcholenie a to zápasom detí 

proti rodičom. Najlepším hráčom 

bola jednoznačne pani Pavlendo-

vá, ktorej ťah na bránu môžu závi-

dieť aj hráči Corgoň ligy. Na záver 

chcem poďakovať za pekné dopo-

ludnie plné zábavy všetkým deťom 

futbalistom za výkony, rodičom za 

pomoc, reštaurácii Gallery za chut-

nú kapustnicu, prezidentovi klubu 

p. Barákovi za "Mikulášku nádielku", 

pánu Kružlicovi za hudbu a CVČ za 

organizáciu.

Richard Neubauer

Vydarené Mikulášske dopoludnie 
a popoludnie!

Mikuláš s čertom medzi futbalistami  foto Archív autora 

5. kolo

Pohorelá pricestovala v najsilnej-

šej zostave, domáci opäť nastúpili s 

tromi náhradníkmi a tak bol zápas 

vyrovnaný a do poslednej partie ne-

bolo o výsledku rozhodnuté.

Keďže sa v nasledujúcom ročníku 

chystá reorganizácia súťaže, v kto-

rej ostane iba 12 družstiev, je každý 

bod dôležitý.

V 6. kole cestujeme do Rimavskej 

Soboty, kde nás čaká priamy súboj 

o prvú dvanástku.

Opevnenie Banská Štiavnica - ŠK 

Orlová Pohorelá  4,5:3,5

Za Banskú Štiavnicu vyhrali Hip-

szki, Šurka, Hrivňáková a Hudec, 

remizoval Kuchyňa

Slovan Nová Baňa - Slovan Hrnčiar-

ske Zalužany  5:3

ŠK Čebovce - Slávia TU Zvolen  

4,5:3,5

ŠK Podpoľanie Detva - ŠK Magnezit 

Jelšava B  6,5:1,5

Slovan Sliač - ŠK Vinica  0,5:7,5

ŠK TH Junior Banská Bystrica CVČ 

B - ŠK B6 Lučenec  4:4

ŠK Veža Banská Bystrica B - PŠK Ri-

mavská Sobota  5,5:2,5

FTC Fiľakovo B - ŠK Garde CVČ 

Detva B  63,5:1,5

Slovan Modrý Kameň - ŠK Garde 

CVČ Detva A  2:6

IV. liga v šachu - skupina C21

5. a 6. kolo

Družstvu Klopačky sa síce z dvoj-

zápasu v Rimavskej Sobote poda-

rilo získať iba jeden bod, avšak pri 

vyrovnanosti súťaže si udržalo prvé 

miesto.

V nasledujúcom 2-kole, ktoré sa hrá 

2. januára 2015, privíta doma re-

zervu Zvolena.

PŠK Rimavská Sobota B - Opev-

nenie Banská Štiavnica Klopačka  

2,5:2,5 a 3:2

Za Banskú Štiavnicu získali Hipszki 

1,5 boda, Hudec a Weis po 1 bode a 

Majsniar 0,5 boda. 

ŠK Podpoľanie Stožok - ŠK Junior 

CVČ Banská Bystrica D  3:2 a 1:4

Slávia TU Zvolen B - ŠK Garde CVČ 

Detva C 3,5:1,5 a 2:3

Standa Kuchyňa

III. liga v šachu
 - skupina C2

Múzeu vo Sv. Antone 
počas vianočných prázdnin

Otváracie hodiny: 22.-25.12. 

2014 Zatvorené, 26.-31.12.2014 

8:00-15:00, 1.1.-2.1.2015 Zatvo-

rené, 3.1.-6.1.2015 8:00-15:00 

hod. Vstupy do múzea každú celú 

hod., 1.vstup o 9:00 hod. Info: 

www.msa.sk.

MsA

Mikuláš na 
Šobove potešil 
deti

Dňa 11.12.2014 zavítal do 

priestorov Rómskeho klubu na 

Šobove Mikuláš s čertom. 

Podujatia sa zúčastnili okrem 

detí a rodičov z lokality Šobov aj 

primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková, prednostka MsÚ Ing. 

Ivana Ondrejmišková, sociálny 

pracovník MsÚ Bc. Eva Gregáňo-

vá. Primátorka mesta vo svojom 

príhovore popriala všetkým de-

ťom pekného Mikuláša a ostat-

ným prítomným príjemné pre-

žitie blížiacich sa vianočných 

sviatkov. Z príchodu Mikuláša sa 

deti veľmi potešili. Po prednese 

básničiek, pesničiek, každé dieťa 

dostalo od Mikuláša balíček plný 

sladkostí. Na Mikuláša sa všetky 

deti zo Šobova tešia opäť o rok. 

Za sladké odmeny ďakujeme Pet-

rovi Ernekovi. 

Eva Gregáňová, 

soc. pracovník MsÚ

á Bystrica B - PŠK Ri-
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služby

inzercia

Dám do prenájmu priestory od  

40 - 1000m² v areáli Plety v Banskej 

Štiavnici, obchodné, kancelárske a 

skladové. Tel.č.: 0910 949 501

Dám do prenájmu 2-izbový zaria- 

dený byt v BŠ, tel.č.: 0918 304 969

Vymením 3-izbový byt na Drieňo- 

vej za 2-izbový, tel.č.: 0944 043 875

Ponúkam do prenájmu na Ul. Dol- 

ná 6/A v budove Ortler kancelársky 

alebo obchodný priestor od 1.1.2015 

Taxi nonstop 0940 747 999 

Predám štiepané drevo 33 cm,  

tel.č.: 0940 870 762

reality

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

Ve ľ k á  v i a n o č n á  a k c i a

GS Extra C 500 mg/25 tbl. 

len za  1€   obvyklá cena 3,50€

OROFORTE Menthol 20 tbl. 

len za  3€   obvyklá cena 6€

BELOBAZA 400 g 

len za  5€   obvyklá cena 9,50€

Tlakomer TENSOVAL Duo Control 

len za  59€   obvyklá cena 79€

GINKO Prémium MAX 90 tabletiek 

len za  6€   obvyklá cena 10€

V i a n o č n ý  b a l í č e k  
p r e  v a š i c h  b l í z k y c h

len za  64€   obvyklá cena 108€

Kúpou zvýhodneného balíčka ušetríte 
oproti obvyklým cenám až 44€.

Za akýkoľvek nákup v našej lekárni možnosť zakúpenia týchto cenovo zvýhodnených produktov.
Táto akcia je časovo ohraničená, limitovaná je aj do vypredania zásob. Predaj maximálne 1 kus/1 osoba/1 deň.

ul. Dolná 3, Banská Štiavnica
tel: 045/6922322
otváracie hodiny: 
pondelok - piatok 8,00 - 16,30 hod.
                 sobota 8,00 - 11,00 hod.

Otvorené počas adventných sviatkov 8.00 - 11.00 hod.

Zberateľ kúpi 
akékoľvek zlaté a strieborné mince, 

dukáty, toliare a iné mince, ďalej 

staré zlaté a strieborné šperky, 

hodinky, príbory, tácky, svietniky 

a vyznamenania. 

Tel.č.: 0915 627 285

Ponúkam na predaj Ponúkam na predaj 
autobatérie do všetkých typov osobných, nákladných autobatérie do všetkých typov osobných, nákladných 

automobilov, vrátane špeciálnych atypických automobilov, vrátane špeciálnych atypických 
batérií značiek Jenox, Varta, Exide, a Moto Power batérií značiek Jenox, Varta, Exide, a Moto Power 
do motocyklov za bezkonkurenčné ceny. Pri kúpe do motocyklov za bezkonkurenčné ceny. Pri kúpe 

akumulátora prevádzam bezplatne zameranie dobíjacej akumulátora prevádzam bezplatne zameranie dobíjacej 
sústavy vo vozidle. sústavy vo vozidle. Kontakt: 0918 771 867.Kontakt: 0918 771 867.

Rezervácie 
a bližšie informácie:

recepcia@grandmatej.sk
www.grandmatej.sk

0903 404 533, 045/692 1213

Privítanie Nového roka 
v Banskej Štiavnici

o rozlohe cca 50m², info na tel.č.: 

0915 655 790

Hľadám do prenájmu 1-izbový byt  

v Banskej Štiavnici, tel.č.: 0918 565 

302

OBUV sídlisko Drieňová, L. Svobodu 10

Otváracie hodiny: Po-Pi: 9:00-12:00 hod., 12:30-17:00 hod.
                              So: 9:00-11:00 hod.

Pozývame vás na veľký výpredaj 
detskej a dámskej zimnej obuvi! Zľava 20-40%


